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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterlibatan suatu negara di forum internasional di era globalisasi sekarang ini 

mendesak suatu negara untuk melakukan kerjasama baik itu kerjasama bilateral, 

multilateral, maupun kerjasama kawasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing antar negara yang terlibat. Keterbatasan dan ketidak tersediaan sumber 

daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi dan sebagainya yang merupakan faktor 

pendukung kemajuan suatu bangsa menjadi dasar dari terjalinnya kerjasama tersebut. 

Ilmu hubungan internasional kini semakin berkembang dan semakin kompleks. 

Memasuki era globalisasi, kerjasama kawasan menjadi satu telaah yang menarik dalam 

bidang studi hubungan internasioanal masa kini dalam menjawab tantangan dan masa 

depan negra-negara yamg berperan sebagai aktor dalam hubungan internasional. 

Kerjasama kawasan dalam bidang hubungan internasional dapat kita lihat seperti Uni 

Eropa, yang kemudian dalam dasawarsa berikutnya membentuk integrasi ekonomi di 

kawasan tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, Association Of South-East Asian Nation 

(ASEAN) yang berdiri sejak tahun 1967 adalah contoh lain kerjasama kawasan yang pada 

awal pembentukannya ASEAN terdiri dari lima negara yakni Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Singapura, dan Philipina. ASEAN tidak terbentuk dalam sebuah ruang kosong, 
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sebaliknya ia telah didahului dengan berbagai upaya pembentukan organisasi regional 

yang lebih terbatas ruang lingkupnya.1.  

Pada pertemuan puncak ASEAN di Bali tahun 2003 para pemimpin ASEAN  

mendeklarasikan langkah-langkah awal menuju ASEAN Economic Community (AEC) 

yang direncanakan akan tercapai pada 2020 yang dibentuk sebagai reaksi ASEAN 

terhadap agresifitas China dan India yang sangat efektif dalam menarik investasi asing 

langsung (FDI). ASEAN Economic Comunity adalah satu dari tiga pilar utama ASEAN 

Community (ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN 

Socio-Cultural Community). AEC akan menjadi dasar bagi perdagangan barang, jasa, 

investasi, teknologi, dan sumber daya manusia antar negara ASEAN.2  Setelah 

penandatanganan Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN 

community by 2015 yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 

ASEAN di Cebu Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007 lalu,  pelaksanaan AEC 

dipercepat menjadi 2015. ASEAN Economic Community (AEC) sendiri memiliki empat 

pilar, yakni pasar tunggal ASEAN, pengembangan perekonomian di ASEAN, 

pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing global. 

Peran politik dan partisipasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara mengalami pasang 

surut ini dapat dilihat pada masa pemerintahn Soekarno yang agresif dan kerap 

melancarkan politik konfrontasi membuat kerjasama di kawasan tersebut mengalami 

pasang surut. Berbanding terbalik dengan penerusnya yakni Jendral Soeharto yang 

                                                           
1 Untuk penjelasan tentang pembentukan ASEAN lihat Bambang Cipto, Hubungan Internasional Di Asia 

Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

Cetakan Pertama 2007, hal.13 
2 Ibid 
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meninggalkan retorika kepeimpinan Soekarno. Pada kepemimpinan Soeharto, keharusan 

praktis untuk menyusun kembali ekonomi domestik sebagai upaya mendapatkan 

kepercayaan dari pihak pemerintah asing dan penanaman modal swasta karena pemulihan 

dan pembangunan, pemerintah mengumumkan maksudnya untuk mengembalikan semua 

perusahaan asing yang diambil alih pada masa konfrontasi. Pada bulan juni 1967, suatu 

undang- undang penanaman modal asing ditetapkan yang berisi persyaratan-persyaratan 

liberal bagi keterlibtan perusahaan asing dan dana luar negri untuk mempercepat 

pembangunan di Indonesia.3 Pembangunan ekonomi yang liberal pada era Soeharto 

terbilang sukses namun tidak terlepas dari kecaman masyarakat pada dasawarsa 

berikutnya, karena korupsi yang tinggi pada era itu. 

Peran politik luar negeri Indonesia pasca presiden Soeharto terfokus pada masalah 

pemulihan  ekonomi nasional yang hancur sebagai akibat dari krisis keuangan  yang 

menimpa Asia. Setelah isyu perang dingin mulai surut, isu internasional berubah dari isyu 

Perang Dingin ke isu Hak Asasi Manusia (HAM). Berubahnya isu internasional 

mendesak pemerintah Indonesia di bawah kepimimpinan Presiden Habibiee melepaskan 

Timur-Timur yang semula menjadi wilayah negara Indonesia. 

Di era pemerintahn Megawati yang berjalan singkat,   Indonesia menggulirkan 

gagasan tentang ASEAN Security Community dalam ASEAN Ministerial Meeting di 

Pnomh Penh dan dalam pertemuan puncak ASEAN ke-7 di Bali pada oktober 2003 

gagasan Indonesia disepakati dan ASEAN kembali mengusulkan ASEAN Economic 

                                                           
3 Michael Leifer, Politik Luar Negri Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1989, hal.162-170 
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Community4. Memasuki pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, politik luar negeri 

Indonesia mengedapkan pendekatan Soft Power dengan mottonya “Thousand Friends, 

Zero Enemy”. Politik luar negeri Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono lebih 

difokuskan pada ASEAN, hal ini dikarenakan indonesia telah menjadi bagian dari 

ASEAN. 

Pada pemerrintahn Susilo Bambang Yudhoyono, plitik luar ngri indonesia lebih 

mengedpankan Soft Power dalam mencapi kpentingannya. Latar belakang militer 

persiden Yudhoyono tidak lantas menjadikan indonesia sebagai pemerintahan yang 

otoriter. secara garis besar politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tiga 

tujuan utama, yakni pertama adalah untuk meningkatkan peranan Indonesia di dunia 

internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama 

yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. Hal ini dapat kita lihat dengan aktifnya 

indonesia dalam keanggotaan ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono sadar bahwa sebagai 

anggota ASEAN, Indonesia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan Negara-

negara anggota ASEAN manapun negara di seluruh dunia. Kedua politik luar negeri 

indonesia memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan dan kerjasama di dalam bidang 

ekonomi melalui kerjasama perdagangan maupun pertukaran barang. ketiga yaitu, 

meningkatkan kerjasama antar negara untuk membuat suatu kondisi damai dan ketertiban 

dunia demi kesejahteraan yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. 

Dari motto ‘Thousand Friends, Zero Enemy”  dan tujuan di atas politik luar negeri 

Indonesia lebih mengedapankan soft power dalam mencapai kepentinganya. Dalam 

                                                           
4 Bambang Cipto., Op. Cit, hal.104-106 
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kawasan ASEAN, Indonesia berperan serta dalam menyelesaikan masalah sengketa 

perbatasan Indonesia dengan negara lain . Misalnya  perbatasan dengan Malaysia, dan 

Timor Leste. Capaian ini dapat kita lihat sebagai wujud suksesi politik luar negeri 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan Soft Power. 

Kerja sama kawasan dalam bentuk regionalsme di kawasan ASEAN selalu menarik untuk 

ditelaah, hal ini dikarnakan dalam tubuh ASEAN  banyak badan-badan yang dinililai 

tumpang tindih. ASEAN Economic Community (AEC) adalah salah satu bentuk integrasi 

ekonomi yang ada di Kawasan ASEAN yang menarik untuk dikaji. Namun sbelum kami 

memberikan paparan yang lebih jauh tentang ASEAN Economic Community, ada baiknya 

kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integrasi itu. Menurut Martin 

Grifiths, integrasi dapat didefinisikan dalam 4 (empat) hal, yaitu a) a movement towards 

increased cooperation between states; (b) a gradual transfer of authority to 

supranational institutions; (c) a gradual homogenisation of values; (d) the coming into 

being of a global civil society and with it, the construction of new forms of political 

Community.5 

Masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community, AEC), adalah bentuk 

integrasi ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang anggota-anggotanya 

adalah negara-negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN. ASEAN Economic 

Community (AEC) bertujuan untuk membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. 

                                                           
5 Martin Griffiths and . Terry O’Callaghan, International Ralations: The Key Concepts, London, 

Routledge, 2002, hal 155. 
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Integrasi ini dicanangkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tarif (bea cukai) 

dalam proses perdagangan internasional di kawasan tersebut yang berupa barang dan jasa 

yang berperan sebagai faktor pendukung kemajuan suatu bangsa. 

Pada Konfrensi Tingkat Tingg (KTT) Bali 2003 ASEAN Economic Community 

menjadi salah satu pilar yang digagas dan dicanagkan ASEAN. ASEAN Economic 

Community atau yang lebih dikenal masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan salah 

satu dari 3 (tiga) pilar utama  ASEAN tersebut memiliki 4 (empat) karakteristik utama, 

yakni ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN sebagai kawasan 

ekonomi yang berdaya saing tinggi, ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan 

ekonomi yang setara, dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi 

global. Keempat karakteistik tersebut memiliki kaitan erat dan saling keterkaitan satu 

sama lain yang bertujuan untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 

produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik secara individu 

antara negara anggota maupun sebagai kawasan dalam persaingan dengan kawasan atau 

negara lain. Untuk mewujdkan ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN wajib 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka (open), 

berwawasan keluar (outward-looking), inklusif (inclusive), dan berorientasi pada pasar 

(market-driven) sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta memperhatikan perbedaan 

tingkat pembangunan dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN melalui 

penerapan ASEAN Minus X. Masyrakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku di tahun 

2015 mencakup 5 (lima) pilar utama, yakni: aliran bebas barag, bebas jasa, aliran bebas 

modal, aliran bebas investasi, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam hal ini, hendak dilihat dan dijelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia 

era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan daya saing dalam 

menghadapinya MEA tersebut? 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk membantu kita memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

Masyrakat Ekonomi ASEAN,  penjelasan ini tidak kita jelaskan dari pengertian 

Masyarakat Ekonomi karena menurut hemat penulis untuk memahmi apa yang dimaksud 

dengan Masyarakar Ekonomi itu harus dijelaskan dari pengertian integrasi dengan 

mengunakan pendekatan kaum fungsionalisme. Adanya suatu komunitas dalam ASEAN 

di awali dari adalah salahsatu bentuk dari integrasi. Begitupun dengan adanya Masyrakat 

Ekonomi ASEAN juga bentuk dari sebuah integrasi. Konsep pengunaan istilah integrasi 

dipakai untuk menggambarkan suatu proses menuju ataupun hasil akhir dari proses 

penyatuan politik atas unit-unit yang semula terpisah6. Jadi intergrasi ekonomi dalam 

ASEAN yang kemudian membentuk ASEAN Economic Community dapat dipahami 

sebagai penyatuan dari yang semula terpisah dalam lingkup ekonomi yang ada dan telah 

ditetapkan ASEAN. Ada lima pilar utama yang ditetapkan dalam ASEAN menuju 

integrasi tersebut, yakni aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, 

aliran bebas tenaga kerja trampil, dan aliran bebas modal. 

                                                           
6 Mohtar Mas’oed, Op.Cit,. hal.172. 
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Untuk mempermudah penulisan, penulis menggunakan beberapa pendekatan atau 

teori, yakni: Teori pembuatan kebijakan publik, teori ini lebih umum dan lebih mudah 

untuk menjelaskan tentang kebijakan apa saja yangtelah diambil okeh pemerintah 

indonesia. Kemudian yang kedua adalah konsep Investasi yang digunakan sebagai acuan 

penulis dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. 

1. Pasar Bebas 

Pasca perang dunia ke-2 berahir berdampak pada politik dan ekonomi dunia yang 

pada akhirnya timbul kritikan-kritikan dalam dunia HI yang berasal dari mazhab liberal 

terhadap realisme, yang memandang pesimis terhadap tatanan dunia yang dinilia 

konfliktual. Menurut paham liberal, bahwa tatanan dunia yang adil dan menguntungkan 

tampaknya lebih menguntungkan bagi negata-negara ketimbang menciptakan 

peperangan yang berdampak pada kekeacauan politik dan ekonomi dunia. Berangkat dari 

asumsi di atas, timbulah para pemikir-pemikir liberal yang mengedepankan kerjasama 

yang saling mnguntungkan seperti Norman Angel, yang beranggapan bahwa 

interdependensi akan lebih menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. 

Konsepsi ekonomi liberal tentang pasar bebas hal ini tidak terlepas dari pemikir klasik 

Adam Smith, yang memberikan kebbasan terhadap individu dalam mengejar 

kepentingannya dan memberikan batasan negara dalam keikutsertaannya mengatur pasar. 

Lahirnya konsepsi pasar bebas dalam satu kawasan seperti kawasan Uni Eropa yang 

kemudian mengalami kesuksesan di kawasan tersebut, menadi contoh bagi kawasan lain 

yang ada di dunia untuk membentuk perdagangan bebas di kawasan yang dapat 

menguntungkan negara-negara anggota. 
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Pasar bebas secara operasional dapat diartikan sebagai adanya bentuk prilaku para 

ekonomi yang berinteraksi, dan pertukaran barang yang semakin tanpa rintangan yang 

semakin baik bagi individu. Kemakmuran tidak tumbuh melalui intervensi negara, tetapi 

dengan pembagian kerja  dan ukuran pasar, sehingga pertukaran barang dan faktor 

prduksi secara liberal diarahkan terjadi di seluuh dunia.7 

Untuk memudahkan kita dalam menindak lanjuti pemahaman kita tentang apa yang 

dimaksud dengan ASEAN  Economuc Community, dan mengapa para negara-negara 

anggota perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi AEC tersebut. Hal ini dapat kita 

pahami dari pengertian yang lebih awal dan umum, yakni pengertian atau definisi dari 

komunitas ekonomi (Economic Community). Pengertian komunitas ekonomi dalam hal 

ini dapat kita artikan sebagai kelompok organisme yang dalam hal ini berupa negara-

negara yang saling berinteraksi di dalam daerah atau kawasan tertentu yang menyangkut 

tentang masalah-masalah ekonomi yang biasanya berupa arus barang, jasa modal dan 

sebagainya yang masih berkaitan dengan ekonomi. Pengertian yang secara konseptual 

mengenai komunitas ekonomi ini memang tidak kita temukan, namun dalam hal ini dapat 

kita lihat bagaimana aktualisasi dari komunitas ekonomi tersebut yang bisa kita lacak atau 

temukan pada organisasi kawasan seperti Uni Eropa. Komunitas ekonomi yang ada di 

Uni Eropa terkait dengan masalah arus barang, arus modal dan investasi, dan sebagainya. 

Begitu juga dalam ASEAN Economic Community, yang di dalamnya terkait dengan satu 

kominitas yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN yang saling berinteraksi 

                                                           
7 Hans Kung, Etika Ekonomi Politik Global, penerjemah Ali Noer Zaman, 2002, Yogyakarta, Qalam, 
Hal.319 
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dalam hal arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas modal dan arus bebas tenaga 

kerja terampil. Dari sinilah kemudian dapat kita mengerti, bahwa komunitas ekonomi itu 

adalah interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada wilayah tertentu 

atau kawasan tertentu yang di dalamnya menyangkut permaslahan-permassalahan 

ekonomi seperti yang telah kita singgung. 

ASEAN Economic Community adalah salah satu bentuk dari liberalisasi ekonomi dan 

perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang mengacu pada pilar-pilar AEC.  AEC 

adalah langkah maju ASEAN dalam menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara 

yang dapat mengguntungkan negara-neagara anggota dengan melakukan langkah-

langkah penghapusan biaya tarif dan kuota pada barang, penghapusan hambatan di 

bidang jasa yang berupa pembatasan jumlah penyedia jasa, volume transaksi, dan jumlah 

tenaga kerja serta pnghapusan bentuk diskriminatif yang ada di dalam negeri.  Liberalisasi 

ekonomi dan perdagangan dalam AEC juga meliputi aliran bebas investasi, dan aliran 

bebas tenaga kerja terampil. 

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.  Kesiapan infrastruktur, 

dan Sumber Daya Manusia (SDM) tampaknya menjadi salah satu faktor penting bagi 

suatu negara dalam menghadapi MEA trsebut. Apa yang masih menjadi persoalan bagi 

pemerintah Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlepas 

dari kedua hal tersebut, ditambah lagi dengan angka pengganguran yang masih tebilang 

tinggi tampaknya menjadi masalah yang semakin pelik jiak pemerintah  tidak segera 

memecahkan masalah tersebut. 
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Rendahnya daya saing SDM dan masih tingginya angka pengganguran serta belum 

baiknya infrasturktur fisik seperti jalan aya dan kelistrikan hal ini kemudian yang akan 

kita bahas pada bab berikutnya yang ketiga hal tersebut dipandang sebagai persoalan yang 

masih dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi MEA tersebut. 

2. Kebijakan Publik 

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis 

yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. 

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah 

kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.8 James E. Anderson 

mendefinisikan kebijakan publik a relatively stable, purposive, course of action or 

inaction followed by an actor or set of actors in dealing with problemor matter of 

concern.9 Kebijakan suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan internasional, 

seperti yang terlihat pada gambar di bawah. 

 

 

 

 

                                                           
8Budi Winarno dalam Kebijjakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus 2013, Yogyakarta, CAPS (Center 

of Academic Publishing Service). hal 
9 James  E. Anderson, public policymaking : an introduction, seventh edition,2011 Boston, Wadsworth, 
hal 6. 
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   Sistem Politik 

            A  

 

Gambar 1. Sistem politik dengan lingkungannya 

Pada gambar 1 di atas secara sederhana menunjukan bahwa suatu sistem politik 

dikelilingi oleh lingkungan domestik maupun lingkungan internasional, bisa 

mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh keadaan Lingkungan itu.10 Dalam kasus 

pengambilan kebijakan di Indonesia dalam hal ini upaya dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) dapat kita simpulkan sebagai kebijakan yang diambil atas 

pengaruh lingkungan internasional, yakni isu perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan 

                                                           
10 Mohtar Mas’eod dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, 1978, Yogyakarta, Gadjah Mada 

University Press, hal. 30 

Lingkungan fisik, sosial, 

ekonomi regional 
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kesiapan Thailand dan Singapura yang lebih dahulu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi MEA tersebut. 

Adapun persiapan yang telah dilakukan  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

dalam menghadapi MEA yakni dengan beberapa INPRES (instruksi presiden).  Beberapa 

INPRES tersebut adalah dengan membuat suatu badan komite nasional yang digagas 

dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberi 

nama Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 

ditetapkan dalam keputusan Presiden (Kepres) Nomor 37 Tahun 2014.11  Pemerintahan 

Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan pada tanggal 1 September 

2014 dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam 

Rangka Menghadapi MEA. Khusus di sektor Kementerian Perikanaan (KP), Inpres itu 

melahirkan empat strategi, pertama, Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan 

fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan, kedua, penguatan 

daya saing kelautan dan perikanan, ketiga, penguatan pasar dalam negeri, dan keempat, 

penguatan dan peningkatan pasar ekspor. 

Kemudian, gagasan tentang Perencanaan Strategis Penguatan daya Saing Usaha 

Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) untuk menghadapi MEA yang dituangkan dalam 

Undang-undang (UU) UMKM Nomor 20 tahun 2008.12 Pembentukan AEC dalam 

ASEAN yang bertolak atas respon terhadap agresifitas China dan India yang tinggi dalam 

                                                           
11 Keppres Nomor20 tahun 2014 tentang Komite Nasional diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, 22:49 
12Yaenal Arifin, Perencanaan Strategis Penguatan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) 2015. 
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mendapatkan kepercayaan investor asing, berdampak pada kebijakan dalam negeri 

pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang 

kemudian menetapkan kebijakan yang mempermudah para investor asing untuk masuk 

ke Indonesia melalui paket kebijakan investasi lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 

3 tahun 2006. Setahun kemudian Presiden kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 

25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM). Penetapan  kebijakan  penanaman modal 

tersebut bertujuan untuk (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif 

bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan (b) 

mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan ini diambil tidak lain bermaksud 

untuk mendapatkan kepercayaan para investor asing yang berperan sebagai pendorong 

perekonomian nasional seperti yang dilakukan China dan India. 

D. Hipotesa 

Dari latar belakang di atas dan rumusan masalah yang hendak dijawab dengan 

menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan publik, dan pasar bebas, maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam meningkatkan 

daya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun satu perencanaan penguatan daya saing ekonomi yang dituangkan dalam 

bentuk Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 

2) Menetapkan sejumlah kebijakan-kebijkakan yang dituangkan dalam bentuk Instruksi 

Presiden (INPRES). 
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E. Metode Penelitian 

Dalam metode penulisan ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif yang 

membahas mengenai judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan kesimpulan. 

Adapun jenis data yang digunakan adalah data skunder yang didapat dari buku-buku, 

artikel, jurnal, dan media online yang kemudian diolah menjadi data. 

F. Jangkauan Penelitian 

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis memberikan batasan ruang lingkup yang 

hendak diteliti agar dapat memudahkan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang 

diajuakan. Adapun batasan tersebut yang berkaitan dengan judul upaya Indonesia Dalam 

Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Era 

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi 

dalam beberapa bab dimana diantara baba-bab tersebut memiliki kaitan satu sama lain 

sehingga menjadi satu karya tulis ilmiah yang utuh yang dibagi sebagai berikut: 
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Pada BAB I Menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II. Menjelaskan tentang sejarah  pembentukan ASEAN, peran serta Indonesia dalam 

pembentukan ASEAN, sejarah terbentuknya perdagangan bebas dan latar belakang 

pembentukan AEC. 

BAB III Menjelaskan pemasalahan yang masih dihadapi pemerintah Indonesia di era 

Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadapi MasyaRakat Ekonomi ASEAN. 

BAB IV Menjelaskan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya 

saing menghadapi MEA, yang akan lebih eksplisit menjelaskan tentang kebijakan-

kebijakan dalam negeri Indonesia yang dilihat sebagai wujud kesiapan dan strategi 

Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

BAB V Kesimpulan 

 


